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1. NAP 
 A szlovén diákjaink pár 10 perces késéssel érkeztek meg a Lovassy mellett található 

Bagolyvári parkolóba, ahol vártuk őket.  

Mihelyst megérkeztek, egy kisebb zavarba esés után üdvözöltük egymást, bemutatkoztunk 

egymásnak. 

Sajnos a délutáni órákban érkeztek és elmondásuk szerint éhesek is voltak, szóval egy villámlátogatás 

a Lovassyban után mindenki hazament, majd otthon töltöttük az időt, de 2 csapatban kimentünk az 

estébe (Veszprém/Balatonalmádi). 

2. NAP 
 Reggel a szokásos keléssel mindenki megindult az iskolába, de ez nem egy hétköznapi tanítás 

volt. Előzetes megbeszélések alapján 7 csapatra osztottuk a programot és egy terepmunka vette 

kezdetét egy rövid reggeli meeting után. 

Négy nagy részletből állt a munka, a csapatmunka fontos szerepet játszott ebben. Szerencsére 

megkaptuk a könyvtárat, 1. sz. informatika termet és a labort erre a napra, szaktanári, laboránsi 

segítséggel. 

Az első részletben mindenki a témájához mérten háttérkutatást végzett az interneten, majd 

elmentünk a terepmunkára. Minden csapat bejárta a várost/városközpontot és a völgyet, egy 

kellemes túra keretein belül, saját témájukhoz gyakorlati tapasztalatokat/anyagokat gyűjteni. 

A visszatérést követően elkezdtük a prezentációk elkészítését, amelyet folytathattunk a pénteki nap 

első órájában. Ezen kívül feladatunk volt még, hogy készítsünk egy plakátot, amelyre az iskola diákjai 

szavazhattak csütörtökön, amíg mi elvoltunk Budapesten (A kettes számú csapat nyerte meg ezt, a 

Karsztosodás témájában.). 

A kötelezők után mindenki elment ebédelni, majd előzetes egyeztetés után közösen lementünk 

Balatonfüredre, ahol nagyon jól éreztük magunkat, először itt szokott össze az egész csapat. 

Bemutattuk nekik a várost, a forrást, a Balatont, amelytől el voltak képedve, hogy hogyan lehet ilyen 

nagy egy tó, valamint kívántak a Halászok szobránál. 

Ezt követően hazajöttünk Veszprémbe, a csapat egyik fele hazament, a másik pedig bent maradt az 

éjszakába egy csöppet. 

3. NAP 
 A harmadik napunk során egy túrát tettünk Budapesten, amely nagyon élvezetes volt. A 

reggeli órákban találkoztunk a parkolóban, ahonnan a magyarok a szlovénok kisbuszával közösen 

elindultak Budapestre. Az utazás közben magyar és szlovén népdalokat/dalokat mutattunk 

egymásnak, bemutattuk a zenei kultúránkat is, valamint beszélgettünk egész úton. Amikor felértünk 

Budára, fölvettünk az idegenvezetőnket és bejártuk a város nevezetességeit busszal/gyalogosan. 

Először elmentünk a Gellért-hegyre, ahol csak a gyönyörű panorámát nézhettük meg, hiszen a 

Citadella le van zárva felújítás miatt. Ezt követően a Várkert Bazárt érintve fölmentünk a várba, ahol 

megnéztük a Mátyás-templomot és a Halászbástyát. 

Utolsó körben átmentünk a Lánchídon a Pesti oldalra és végig mentünk az Andrássy úton, körbe a 

Hősök Terénél. 



Ezt követően várt ránk a Parlament meglátogatása, ami a közelmúltban lett felújítva a Kossuth térrel, 

így a beléptetés sokkal szigorúbb volt, de egyben szebb is. Angol nyelven folyt az idegenvezetés, 

közösen végig jártuk a parlamentet, valamint megtekinthettünk a magyar koronát és a koronázási 

jelvényeket. 

Ezt követően egy rövid szabadidő következett, ahol kb. arra volt időnk, hogy megebédeljünk, de 

megmutattuk nekik a magyar metrót és a Deák teret, valamint a Váci utcát. 

A késő délutáni órákban hazaindultunk, kicsit megkésve, de hazaértünk 8 körül Veszprémbe. Az este 

folyamán beültünk az Incognitóba és beszélgettünk. 

4. NAP 
 Az utolsó napunkon kellett prezentálni a témánkról, amely a délelőtt folyamán lezajlott. Az 

első órában még lehetett gyakorolni, az utolsó simításokat elvégezni, majd mindenki bemutatta a 

prezentációját. Nagyon izgalmas előadásokat hallgathattunk meg angol nyelven, majd a ,,szakmai 

zsűri’’ értékelte azokat és az első helyezett csapattagjai kaptak a Balatonról egy-egy puzzle játékot. A 

poszternyertes csapat is díjban részesült, egy kuglófban, ami isteni finom volt. 

A programot zárta a fájdalmas búcsú, ahol mindenki elbúcsúzott a következő évi látogatásunkig. 

Köszönjük szépen a program szervezőinek és megvalósítóinak a szervezést, 

lebonyolítást! 

Simon Noel, a 10.C tanulója  


